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THÔNG BÁO 

Về việc công khai tình  hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang 

6 tháng đầu năm 2019 

 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh về 

việc giao nhiệm vụ thực hiện công khai ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh, 

trong đó giao Sở Tài chính thực hiện công khai các nội dung quy định tại Khoản 1 và 

Khoản 3 Điều 7 của Thông tư 343/2016/TT-BTC; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách 

địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2019 và Quyết định 

số 3129/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi 

ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2019; 

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách trên địa bàn, Sở Tài chính 

thực hiện công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 như sau: 

1. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019: 

a/ Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.196 tỷ đồng, đạt 69% so dự toán 

năm, bằng 124% so với cùng kỳ, bao gồm: 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 408 tỷ đồng, đạt 231,3% so dự toán năm, 

bằng 436,8% so với cùng kỳ. 

- Thu nội địa : 3.788 tỷ đồng, đạt 64,2% so dự toán năm, bằng 115,1% so với 

cùng kỳ, trong đó: thu cân đối ngân sách 3.788 tỷ đồng, đạt 64,2% so dự toán năm, 

bằng 115,1% so với cùng kỳ; các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 

0,328 tỷ đồng, bằng 29,1% so với cùng kỳ. 

b/ Thu Ngân sách địa phương: 6.978 tỷ đồng, đạt 51,8% so dự toán năm, bằng 

108,5% so cùng kỳ năm trước, gồm:  

- Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn: 3.501 tỷ đồng, đạt 66,8% so dự toán 

năm.   

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên : 3.477 tỷ đồng, đạt 42,3% so dự toán năm. 

(Đính kèm biểu 60/CK-NSNN) 

 2. Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019: 

 Tổng chi ngân sách địa phương là 6.012 tỷ đồng, đạt 44,7% dự toán Hội đồng 

nhân dân tỉnh giao, bằng 101,1% so với cùng kỳ năm trước, gồm : 

 a/ Chi cân đối ngân sách: 5.548 tỷ đồng, đạt 45,2% so dự toán năm, bằng 

101,3% so cùng kỳ năm trước. 

 

 



b/ Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện dự án vốn đầu 

tư: 464 tỷ đồng, đạt 39,6% dự toán năm. 

(Đính kèm biểu 61/CK-NSNN) 

3. Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019: theo biểu số 

59/CK-NSNN đính kèm. 

Trên đây là tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 

của tỉnh An Giang./. 

 

Nơi nhận:            KT. GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh “báo cáo”;           PHÓ GIÁM ĐỐC      
- Trang thông tin điện t  Sở; website AG; 

- Ban Giám đốc     

- Lưu VT; P.NS;  Đã ký 
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